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DECLARAȚIE 
cu privire la întărirea păcii 

și securifăjîî în Europa

și de stat a Republicii Socialiste Român t 
ș delegația Uniunii Sovietice

In ziu-t 'de 8 iulie, tovarășii Ni
colae Ceaușescu; Ion Gheorghe 
-Maurer, Paul Niculescu-Mizil. Cor- 
nefiu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, s-au întîlnit cu- tovarășii 
L,: I. Brejnev, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, con
ducătorul delegației. A, N. Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
A. A. Gromîko, ministrul afacerilor 
externe, mareșalul Uniunii Sovieti
ce R. I. Malinovski, ministrul a- 
părării, K. V. Rusakov, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., M. I. Sladkovski, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.U.S., 
A. V. Basov, ambasadorul U.R.S.S. 
la București, — membrii delegației 

Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste care a luat parte la Con
sfătuirea Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia și la întîlnirea 
In problemelor Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc.

Au participat Andrei Păcuraru, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Teo
dor Marinescu, amSasadoruI țăjii 
noastre la Moscova.

A fost de față mareșalul Uniunii 
Sovietice A. A. Greeiko. comandant 
suprem al forțelor armate unita ale 
statelor participante la Tratatul' de 
la Varșovia.

întîlnirea a decurs într-o atmos
feră caldă, tovărășească.

(Agerpres)

' Republica Populară Bulgaria, Re
publica Socialistă Cehoslovacă, Re
publica Democrată Germană. Repu
blica Populară Polonă, Republica 
Socialistă România, Republica Popu
lară Ungară și Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste — state parti
cipante la Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală de 
la Varșovia — reprezentate Ia Con
sfătuirea de la București a Comite
tului Politic Consultativ, adoptă ur
mătoarea declarație:

I
înfăptuirea unei păci și securi- 

tăți trainice în Europa corespunde 
năzuințelor arzătoare ale tuturor 
popoarelor continentului european, 
precum și intereselor păcii gene
rale.

Popoarele Europei, care au adus 
și aduc o contribuție importantă 
la cauza progresului omenirii, pot 
Și trebuie să creeze in această parte 
a globului pămîntesc un climat de 
destindere și înțelegere internațio
nală, care să permită folosirea de
plină a resurselor materiale și spi
rituale ale fiecărui popor, ale fie- 
cfcei țări, potrivit voinței și .ho- 

^J^jgWfUe dintre țările europene 
dnMMă o ftae influență asupra 
Situației din întreaga lume. Nu 
trbbuie uitat eă cele două războaie 
mondiale, .care au costat viața a 
zeci, de milioane de oameni șl care 
au provocat distrugeri imense, au 
porhft de pe continentul european.

Problema securității europene nu 
este houă. Cu o jumătate de se
col în urmă ea a fost înscrisă pe 

ordinea de zi o dată cu izbucnirea 
primului război mondial. Ea a a- 
părut în fața popoarelor în toată 
însemnătatea ei vitală două dece
nii mai tîrziu, cînd Europa și în
treaga lume s-au găsit față în față 
cu fascismul sălbatic care strivea 
un stat după altul.

Popoarele angajate în încleșta
rea vitală ce le-a fost impusă erau 
însuflețite de speranța că duc Ul
timul dintre războaiele mondiale.

In 1945 înfăptuirea securității eu
ropene părea a fi aproape; căile 
spre ea păreau deschise. Fascismul 
german fusese înfrînt și își aștep
ta sentința. Dreptatea își sărbăto
rea victoria. Popoarele care tre
cuseră printr-un război nemaivăzut 
de crud cu Germania hitleristă ce
reau să se facă totul pentru ca 
forțele militarismului și agresiunii 
să nu mai poată întrerupe viața 
pașnică și munca creatoare a ge
nerațiilor actuale și viitoare.

Acordul de la Potsdam, care a 
încununat relațiile de alianță ale 
puterilor coaliției antihitleriste, a 
proclamat un program larg de a- 
firmare a păcii, orientat spre vi
itor. Pentru prima dată în istorie. 
Europa a căpătat posibilitatea reală 
de a. rezolva problema propriei se
curități. Prin această s-a recunos
cut unanim că principala condiție 
a securității în Europa o constituie 
neadmiterea renașterii militarismu
lui și nazismuh^ german, asigura-, 
rea condițiilor ca Germania -să nu 
mai amenințe niciodată vecinii sau 
menținerea păcii în întreaga lume. 
A existat un acord general și 
asupra faptului că, pentru în
deplinirea acestei condiții prin
cipale, este necesară o cola

borare cinstită și prietenească In
tre statele Europei, intre toate sta
tele interesate în menținerea păcii 
europene și generale.

Evenimentele nu au îndreptățit 
însă aceste năzuințe. Speranțele po
poarelor Europei nu s-au înfăptuit, 
aspirațiile lor spre o viață care să 
nu cunoască alarma războiului nu 
ș-au îndeplinit pînă în prezent. 
Responsabilitatea pentru aceasta o 
poartă acele puteri care, imediat 
după victoria asupra agresorilor 
germani, au renunțat la colabora
rea făurită în marea coaliție anti- 
hitleristă, nu au pășit pe calea co
mună de construire a păcii în Eu
ropa și, mai mult decît atît, au de
venit ele insele purtătoare ale unei 
politici agresive.

Acum, la peste 20 de ani de Ia 
încetarea celui de-al doilea război 
mondial, in Europa încă nu sînt li
chidate urmările acestuia, nu exis
tă un Tratat de pace german, con
tinuă să existe focare de tensiune, 
situații anormale în relațiile din
tre state.

Statele socialiste semnatare ale 
prezentei Declarații, consideră că 
înlăturarea unei astfel de situații 
și crearea unui cadru trainic pen
tru pace și. securitate în Europa 
presupun că relațiile dintre state, 
pornind de la renunțarea la ame
nințarea cu forța șau folosirea for
ței, de Ia necesitatea de. a rezolva 
litigate internaționale. Btngai 
mijloace pașnice, trebuie să fie. 
temeiate pe principiile suveranită
ții și independenței naționale, ega
lității în drepturi și neamestecu
lui în treburile interne, pe respec-

(Continuare in pag. 2-a)

Intilnire Intre conducători de partid 
și de stat ai Republicii Socialiste România 
și delegata Republicii Populare Bulgaria

In ziua de 8 iulie, tovarășii Ni
colae Ceaușescu, Chivu Stoică, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnăraș, Alexandru Drăghici, Paul 
Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț s-au în
tîlnit cu tovarășii Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
conducătorul delegației, Stanko To
dorov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ivan Bașev, 
ministrul afacerilor externe, Ivan 
Popov, adjunct al ministrului afa

rea delegațiilor pari i < r» ii s e li IPI
b Consfătuire* Comitetului Politic 

Consultativ al statelor particioante 
b Tratatul de b Varșovia 

și ta hrtltairaa In probbnieto CJ&R.
Delegațiile care au participat la 

coiisfătuirea Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participantă la 
Tratatul de la Varșovia și la întîl-

Delegația R.P. Polone

cerilor externe, Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București — membri ai delegației 
R. P. Bulgaria, care a luat parte 
la Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia și la 
întîlnirea în problemele Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

Au fost de față Andrei Păcuraru, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., loan 
BeJdean, ambasadorul țării noastre 
Ia Sofia.

întîlnirea a decurs într-o atmos
feră caldă, tovărășească.

(Agerpres)

■ ’ - • -
nirea în problemele Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc au pătă- 
sit Capitala.

ODE MERGEM M î I ME ?
LA PETROȘANI

• Sala mică a Casei 
de cultură: vizitarea ex
poziției cercului de fo- 
toamatori din localitate. 
Tot aici, de la ora 19, 
se fac proiecții de dia
pozitive color.

• Stadionul Jiul, te
renul de handbal, orele 
8—13 : întrecerile finale 
ale campionatului repu
blican școlar.

£ Terenul sportiv 
C.F.R., ora 10: meciul 
dintre echipele C.F.R. — 

Minerul Vulcan,, contînd 
pentru campionatul oră
șenesc de fotbal la copii.

LONEA

• Incepînd de la ora 
15, pe arena sportivă 
din localitate va avea 
Ioc o serbare cimpeneas- 
că. Formațiile reunite ale 
artiștilor amatori de pe 
lingă cluburile sindicate
lor din Valea Jiului vor 
prezenta programul co
mun intitulat „Răsună 
Valea în cîntec și joc".

• Lacul Jieț, ora 9; 
concurs republican de

Popasul buște
nilor la rampa de 
încărcare a ex
ploatării Sorbul 
din sectorul fo
restier Roșia, e 
de scurtă durată. 
Incărcați în ma
șini, buștenii o 
pornesc din nou 
la drum spre de
pozitul final din 
Petroșani.

navomodele — etapa re
gională.

• Arena sportivă, ora 
10: întîlnirea dintre for
mațiile Paringul Lonea 
— Preparatorul Petrila 
din cadrul campionatului 
orășenesc de fotbal Ia 
copii.

VULCAN

• Arena sportivă, ora 
10: meci de fotbal con
tînd pentru „Cupa Româ
niei" ediția 1966—1967, 
între echipele Preparato
rul Lupeni — Prepara-, 
torul Coroești.

• La bazele sportive 
din localitate, începînd 
de la ora 9: întreceri la 
volei, handbal, înpt, hal
tere, fotbal și gimnasti
că, în cadrul Spartachia- 
dei de vară — etapa 
a Il-a.

PETRILA

• Parcul orașului, ora 
16,30: concert în aer li
ber dat de fanfara clu
bului muncitoresc din 
localitate.

• Sala clubului, ora 
20,30: seară distractivă 
pentru tineret.

Joi seara, a părăsit Bucureștiul 
delegația Republicii Populare Po
lone. Din delegație au făcut parte : 
Wladyslaw Gomulka, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, con
ducătorul delegației, Josef Cyran- 
kiewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Po
lone, Zenon Kliszko, secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Adam Rapacki, 
ministrul afacerilor externe al R. P. 
Polone, mareșal Marian Spychalski, 
ministrul apărării naționale al R. P. 
Polone, Marian Naszkowski, ad
junct al ministrului afacerilor ex

Delegația R.D. Germane
Joi seara, a părăsit Capitala de

legația Republicii Democrate Ger
mane. Delegația a fost condusă de 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului de 
Stat ăl Republicii Democrate Ger
mane. Din delegație au făcut parte 
Willi Stoph, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Germane, 
Eric' Honecker, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Hermann Axen, membru supleant 
al Biroului Politic al, C.C. al 
P.S.U.G., Gerhard Weiss, vicepre

Delegația R.S. Cehoslovace
Delegația Republicii Socialiste Ce

hoslovace a părăsit Capitala vineri 
dimineață.

Delegația a fost condusă de An
tonin Novotny, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, președin
tele Republicii Socialiste Cehos

terne și general de divizie Wojciech 
Jaruzelski, adjunct al ministrului 
apărării naționale.

Membrii delegației au fost salutați 
la despărțire, de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Gheorghe Rădu- 
lescu, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Tiberiu Petrescu, 
ambasadorul Republicii Socialiste Ro
mania la Varșovia.

Au fost de față Wieslaw Sobieraj- 
ski, ambasadorul Republicii Podu- 
lare Polone la București, și membrii 
ambasadei, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în țara noastră.

ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Otto Winzer, ministrul afacerilor 
externe, și general de armată Heinz 
Hoffmann, ministrul apărării al R. D. 
Germane.

La despărțire membrii delegației 
au fest salutați de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Manea Mă- 
nesc-, Nicolae Ghenea, ambasado
rul Republicii Socialiste România la 
Berlin

Au fost de față Ewald Moldt, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești, și membrii ambasadei, șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați în 
tara noastră.

lovace. Din delegație au făcut parte 
Josef I.enart, președintele guvernu
lui Republicii' Socialiste Cehos
lovace, Otakar Simunek, vicepre
ședinte al guvernului R. S. Cehos
lovace, Vaclav David, ministrul a- 
facerilor externe al R. S. Oehos-

(Continuare în pag. 4-a)



DECLARATIV
eu privire la întărirea păcii 

$i securității în Europa
(Urmare din pag. }-a)

tal integrității lor teritoriale. Sta
tele europene trebuie să tindă spre 
adoptarea de măsuri eficiente pen
tru preintîmpinarea pericolului iz
bucnirii unui conflict armat in Eu
ropa și pentru întărirea securități* 
colective europene. înfăptuirea de- 
zideratului comun al tuturor națiu
nilor europene presupune răspun
derea si contribuția fiecărui stat 
mare sau mic, indiferent de orin- 
duirea sa politică și socială, la sta
bilirea unei colaborări demne intre 
state suverane, independente și e- 
fale in drepturi.

După părerea statelor reprezen
tate ia consfătuire, in situația ac
tuală, din partea tuturor popoare
lor Europei, din partea tuturor for- 
țdlbr Iubitoare de pace se cere și 
mai multă hotărîre, o participare 
și mai activă la lupta pentru întă
rirea păcii șl securității în Europa

II
Una din trăsăturile determinante 

ale situației internaționale actuale 
O constituie creșterea foițelor Care 
militează pentru menținerea șl con
solidarea păcii. împotriva politicii 
imperialiste de agresiune, pentru 
garantarea securității popoarelor se 
ridică cu hotărîre statele socialiste 
cu uriașa lor putere economică, 
politică *i militară, clasa muneitoa 
re internațională in frunte cu parti- 
dale sale comuniste, mișcarea de 
eliberare națională, noile state care 
și-au cucerit in ultimii ani inde
pendența, forțele progresiste și de
mocratice din întreaga lume. In 
Europa se intensifică șl se dezvol
tă tot mai mult curentul în favoa
rea lichidării rămășițelor războiu
lui rece și a obstacolelor care stau 
fn calea dezvoltării normale a co
laborării generale europene, pen
tru rezolvarea problemelor litigioa
se pe calea înțelegerii reciproce, 
pentru normalizarea vieții interna
ționale și apropierea dintre po
poare.

Acestui curs i se opun cercu
rile reacționare imperialiste care 
urmărind scopuri agresive, caută 
să Întrețină încordarea, să înveni
neze relațiile între statele euro
pene.

Ub pericol direct pentru pacea 
în Europa, pentru securitatea po
poarelor europene îl comportă po
litica actuală a Statelor Unite ale 
Americli, care, într-o altă regiune 
a lumii — in Asie de Sud-Est, a 
dus la dezlănțuirea războiului agre
siv împotriva ponorului vietnamez 
și care, nu o dată în ultimii ani, 
a încordat relațiile dintre state pi
ni ia crearea do crize internațio
nale. Statele Unite se amestecă fn 
treburile interne ale altor state, în
calcă dreptul sacru al fiecărui po
por de a-și hotărî singur soarta, 
recurg la represiuni colonialiste și 
intervenții armate, pun la cale com
ploturi în diferite țări din Asia 
Africa șl America latină, susțin 
pretutindeni forțele reacționare și 
regimurile corupte, urîte de po
poare.

Nu mal încape îndoială că sco
pul politicii S.U.A. în Europa nu 
are nimic comun cu interesele vi
tale ale popoarelor europene, cu 
sarcinile securității Europei. Cer
curile conducătoare americane ar 
dori să-și impună voința allațllor 
lor din Europa Occidentală pentru 
ca Europa Occidentală să devină 
un instrument al politicii generale 
a S.U.A., la baza căreia stă ten
dința de a opri și chiar de a în
toarce înapoi procesul istoric de 
eliberare națională și socială a po
poarelor. Pe aici, încercările de a 
atrage unele state vest-europene în 
aventuri militare chiar In alte re
giuni ale lumii, și în special in 
Aria.

Cercurile agresive ale S.U.A., 
sprijinite de forțele reacționare ale 
Europei Occidentale, tind, eu aju- 
telul blocului militar nord-atlantic

și al mașinii militare create de a- 
cesta, să adînceaseă tot mai mult 
sciziunea Europei, să intensifice 
cursa înarmărilor, să înăsprească 
încordarea internațională, să împie
dice stabilirea șl dezvoltarea legă
turilor normale dintre statele vest 
și est-europene.

In numele acestor scopuri, străi
ne adevăratelor interese ale secu
rității popoarelor europene, în Eu
ropa se mențin încă trupe ale Sta
telor Unite, in țările vest-europene 
sini amplasate bazele lor militare, 
se creează depozite de armament 
nuclear, in mările care scaldă Eu
ropa slnt trimise submarine nu
cleare. în Marea Mediterană patru
lează flota a 6-a americană, iar pe 
cer, deasupra țărilor europene, 
zboară avioane cu bombe nucleare.

Politica promovată de către S.U-A- 
în Europa fn anii de după război 
este cu atît mal periculoasă pen
tru popoarele europene cu cit ea 
se bazează toț mai mult pe coali
ția cu forțele militariste și revanșar
de din Germania occidentală, A- 
ceste forțe împing în mod direct 
S.U.A. la promovarea unui curs 
și mal periculos în Europa.

Această politică iși găsește ex
presia într-un fel de alianță care 
se conturează intre imperialiștii a 
mericani și revanșarzii vest-ger 
mani.

Cercurile militariste și revanșar
de din Germania occidentală nu 
doresc să țină seama de interesele 
vitale ale poporului germen, urmă 
rose scopuri agresive care se ma
nifestă in toate faptele lor: in tre
cerea potențialului economic al ță
rii pe picior militar, In crearea 
Bundeswebr-ulUi de o jumătate de 
milion de oameni, în preamărirea 
istoriei co tropirilor germane, in 
cultivare» utli față de alte popoa
re, la ale căror păminturl aceste 
cercuri- din Republica Federală Ger
mană rîvnesc din nou.

In prezent In centrul acestei 
politici stă cererea de a poseda ar
ma nucleară. In Republica Fede
rală Germană, in mod fățiș și in 
secret, se forțează crearea bazei 
tehnleo-ștllntlfice șt industriale ca
re la momentul oportun ar servi 
pentru producerea propriilor bom
be atomice și cu hidrogen. Prin e- 
forturi comune, țările și popoarele 
iubitoare de pace au reușit pină in 
prezent să oprească crearea for 
țelor nucleare unificate ale N.A.T.O.. 
care ar fi dat R.F.G. posibilitatea 
de a avea acces la arma nucleară- 
Totuși, planurile în această privin
ță nu au fost abandonate.

Interesele fundamentale ale tu
turor popoarelor cer renunțarea la 
planurile de creare a forțelor nu
cleare multilaterale ale NA.T.O. 
Dacă totuși statele membre ale 
N.A.TO., acționînd împotriva inte
reselor păcii, vor păși pe calea 
transpunerii în viață a planurilor 
de creare a F.N.M. sau de acces 
a Germaniei occidentale la arma 
nucleară, sub orice formă, statele 
participante la Tratatul de la Var
șovia, în fața serioaselor conse
cințe pe care acest fapt le-ar a- 
vea pentru cauza păcii și securi
tății în Europa, vor fi nevoite să 
înfăptuiască măsurile de apărare 
necesare pentru asigurarea securi
tății lor.

Pretențiile teritoriale ale revan
șarzilor vest-germani trebuie să fie 
respinse cu hotărîre. Ele slnt ab
solut neîntemeiate și fără perspec
tivă.

Problema frontierelor în Europa 
a fost rezolvată definitiv și ire
versibil, și popoarele Europei vor 
reuși să bareze calea revanșismu- 
Jul,

Una din premisele principale ale 
garantării securității europene o 
constituie Inviolabilitatea frontiere
lor existente între statele euro
pene, inclusiv frontierele Republi
cii Democrate Germane suverane, 
Poloniei și Cehoslovaciei. Statele 
reprezentate la consfătuire Iși rea
firmă hotărlrea de a zdrobi orice 
agresiune Împotriva lor din partea 

forțelor imperialismului și reac- 
țiunii.

Din partea lor, statele membre 
ale Tratatului de la Varșovia de
clară că el» nu au nici un fel de 
pretenții teritoriale față de vreun 
stat din Europa.

Politica revanșismulul și milita
rismului promovată de Imperialis
mul german a dat întotdeauna fa
liment. In condițiile actualului ra
port de forțe existent pe arena 
mondială și in Europa această po
litică nu numai că nu aduce R.F.G. 
nici un fel de avantaje și foloase, 
dar Implică pericole ireparabile pen
tru Republica Federală Germană.

Interesele păcii și securității în 
Europa și în întreaga lume, ca și 
Interesele poporului german recla
mă din partea cercurilor conducă
toare ale R.F.G. să aprecieze In 
mod realist situația actuală din 
Europa. Aceasta înseamnă că ele 
să pornească de la existența celor 
două state germane, să renunțe la 
pretențiile de revizuire a frontie
relor europene, la pretențiile de a 
reprezenta exclusiv întreaga Ger
manie, la încercările de a exercita 
presiuni asupra statelor care merg 
la recunoașterea Republicii Demo
crate Germane, să renunțe la die- 
tatul criminal de Ia Munchen și 
să recunoască nevalabilltatea Iui 
de la bun început. Ele trebuie să 
dovedească în fapt că țin seama 
cu adevărat de lecțiile Istoriei, că 
pun capăt militarismului și revan- 
șlsmului și că vor promova o po
litică de normalizare a relațiilor 
între state, de dezvoltare a cola
borării șl prieteniei intre popoare.

Republica Democrată Germană, 
factor important de asigurare a pă
cii în Europa, s-a adresat guver
nului și Bundestagului R.F.G. cu 
propuneri constructive: să renun
țe pe bază de reciprocitate Ia înar 
marea nucleară, să reducă arma
tele ambelor state germane, să-și 
asume obligația de a nu folosi for
ța unul împotriva celuilalt, să se 
așeze la masa tratativelor pentru a 
rezolva problemele naționale ac
tuale, care interesează atît R.D.G. 
cit și R.F.G. Insă guvernul R.F.G. 
nu a manifestat incă interes față 
de aceste propuneri. Statele sem
natare ale prezentei Declarații spri
jină aceste inițiative ale R.D.G.

Examinind < multilateral situația 
actuală din Europa și factorii dc 
bază care determină dezvoltarea ei. 
statele reprezentate la consfătuire 
au ajuns la concluzia că in Euro
pa. unde aproape jumătate din sta 
te sini socialiste, există posibili- 
tatea de a se preintimpina o dez 
voltare nedorită a evenimentelor 
Prin eforturile comune ale statelor 
europene, ale tuturor forțelor so
ciale care militează pentru pace — 
indiferent de concepțiile lor ideo
logice, religioase sau de altă na- 
tură — problema securității euro
pene poate fi rezolvată. Această 
sarcină va fi îndeplinită cu atît 
mai mult succes cu cit va fi mai 
repede paralizată influența forțelor 
care ar dori ca și în viitor să in
tensifice încordarea in relațiile din
tre statele europene.

In perioada postbelică nu o dată 
s-a reușit să fie dejucate planurile 
îndreptate spre subminarea păcii 
in Europa. O importanță hotărîtoa- 
re în această privință au avut-o 
unitatea și solidaritatea țărilor so
cialiste europene, ale tuturor țări
lor socialismului, promovarea de 
către ele a unei politici externe 
de pace, cu menținerea de către 
acestea a vigilentei față de cei ca
re ar putea atenta la cauza păcii, 
hotărlrea lor de a colabora cu toa
te statele care doresc să-și aducă 
contribuția la întărirea securității 
europene. Spre același scop se în
dreaptă cu toată energia eforturile 
clasei muncitoare din țările vest-eu
ropene, ale detașamentelor sale de 
avangardă, ale organizațiilor demo
cratice. progresiste și mișcării parti
zanilor păcii, care exprimă opinia 
celor mai largi mase de oameni ai 
muncii.

Un factor important care îngreu
iază tot mai mult realizarea aven
turilor militare in Europa ii consti
tui» creșterea. în statei» vest-eu
ropene, a influenței forțelor care 
iși dau seama de necesitatea de a 
șe ridica deasupra deosebirilor de 
vederi și convingeri politic» |i d» 
a se pronunța pentru destinderea 
încordării internaționale, pentru o 
dezvoltare multilaterală a relațiilor 
reciproc avantajoase intre toate 
statele Europei, fără discriminări, 
pentru deplina independență a ță
rilor lor și pentru păstrarea de că
tre acestea a personalității lor na
ționale.

Statele semnatare ale prezentei 
Declarații apreciază drept un feno 
men pozitiv existența In Republica 
Federală Germană a unor cercuri 
care șe pronunță împotriva revan- 
șlsmului și militarismului, cer sta
bilirea unor relații normale cu ță
rile atît din vest cit și din est, in
clusiv a unor relații normale in
tre ambele state germane, militea
ză pentru destinderea Încordării 
internaționale șl asigurarea secu
rității europene, pentru ca Întregul 
popor german să se bucure de bi
nefacerile păcii.

Influența celor care luptă pentru 
pace și securitate fn Europa 'de
vine pe zl ce trece tot mai eviden
tă, iar adepții cursului agresiv În
cep să piardă poziții. Tot mai mul
te țări șl popoare europene înțeleg 
de unde provine în realitate peri
colul pentru fiecare dintre ele și 
pentru Europa în ansamblu șl ce 
se impune pentru a se apăra se
curitatea tuturor statelor europene.

Statele reprezentate la consfătui 
re pornesc de la premisa că fle
care stat european este chemat să 
joace un rol important în proble
mele internaționale, să devină un 
participant cu drepturi depline la 
construirea in Europa a unui ase
menea sistem de raporturi intre po
poare șl de relații interstatale, In 
care securitatea fiecăruia să fie in 
același timp securitatea tuturor, Sta
tele europene sînt îu măsură să 
rezolve problemele relațiilor dintre 
ele fără amestec din afară.

Țările socialiste consideră că o 
condiție fundamentală a înfăptuirii 
securității europene o constituie a- 
firmarca și dezvoltarea între state 
a unor relații normale, bazate pe 
respectarea principiilor suveranității 
și independenței naționale, egali
tății fn drepturi, neamestecului in 
treburile interne și avantajului re
ciproc. Situația din Europa demon 
strează că, în ciuda diferitelor ob
stacole, aceste principii capătă o 
recunoaștere tot mai largă ca bază 
rațională de colaborare intre po
poare și de îmbunătățire a clima 
tului internațional.

De o mare importanță este întă
rirea relațiilor politice intre state, 
indiferent de regimul lor social, re
lații Îndreptate spre apărarea păcii.

Țările europene, legate prin re
lații comerciale tradiționale, au nu
mai de cîștigat de pe urma dezvol
tării colaborării lor economice pe 
bază reciproc avantajoasă. Expan
siunea relațiilor economice intre 
statele europene. înlăturarea discri
minărilor și barierelor existente în 
acest domeniu reprezintă un factor 
deosebit de important pentru apro
pierea șl pentru statornicirea unei 
atmosfere de încredere și Înțele
gere reciprocă între popoare, Dez
voltarea legăturilor economice in
tre țările europene dă posibilitatea 
extinderii schimburilor comerciale 
cu parteneri din alte regiuni ale lu
mii. Aceste legături, împreună cu 
dezvoltarea multilaterală a colabo
rării tehnlco-ștlințifice și culturale, 
care permite să se ajungă la o 
mai bună cunoaștere reciprocă In
tre popoare, pot, pe măsura dez
voltării lor, să devină baza ma
terială a securității europene și a 
întăririi păcii în întreaga lume,

Cu toate deosebirile de orlnduire 
sodal-politică, de concepții ideolo
gice șl politice, statele și popoa
rele europene au o cauză comună 

care corespunde intereselor națio
nale vitale ale tuturor, și anume 
sarcina de a nu se permite încăl
carea păcii în Europa, do a frîna 
forțele agresiunii.

III
Statele semnatare ale prezentei 

Declarații consideră că situația ca
re s-a creat în prezent reclamă dm 
partea tuturor statelor europene 
măsuri active, îndreptate spre în
tărirea păcii europene.

Guvernele statelor europene nu 
pot să se bazeze pe asigurările li
niștitoare ale acelora care unesc 
planuri de agresiune, nu pot să 
creadă pe cuvînt declarațiile ace
lora care se străduiesc să revizuias
că rezultatele celui de-al doilea război 
mondial, șusținind că arma nuclea
ră le-ar trebui pentru propria secu
ritate, și nu pol rămine pasive, fn- 
curajind astfel, cu voie sau fără 
voie, forțele care pregătesc Euro
pei soarta unui cimp de luptă pen
tru un conflict nuclear ucigător, %

Conștiente de inalta lor răspun-, 
dere față de popoare, guvernele 
statelor europene trebuie să Între
prindă pași de natură Să asigure 
o cotitură in direcția destinderii fn 
Europa, a întăririi securității, des
fășurării unei colaborări pașnice re
ciproc avantajoase intre statele eu
ropene.

Nu este pentru primă dată cînd 
Europa se află fn fața acestei sar
cini. Atît primul cit și cel de-al 
doilea război mondial au fost pre
gătite de forțele agresive în adine 
secret sub masca unor declarații 
false de intenții pașnice. In scopul 
înșelării vigilenței popoarelor, a 
fost folosit de flecare dată un a- 
parat uriaș de propagandă și dezin
formare. Popoarele se trezeau la , 
realitate, insă abia „atunci cînd 
piereau milioane de oameni, cind 
orașe și sate Înfloritoare se trans
formau în ruine. în era energiei a- 
tomice și a rachetelor acest lucru 
nu mai poate fi permis pentru a 
treia oară.

Statele reprezentate la consfătuire 
militează cu hotărîre pentru reali- S 
zarea cit mai rapidă a unor mă
suri constructive pentru consolida
rea securității in Europa. Ele sîpt ' 
convinse că in condițiile actuale 
există posibilitatea reală de a se 
întreprinde astfel de pași. Ele sînt 
gata ca in acest scop să colabore
ze cu alte state.

Crearea unor garanții trainice 
pentru pacea. și securitatea Euro
pei constituie o sarcină Importan
tă care reclamă participarea tutu
ror statelor europene, o dezbatere 
constructivă, dusă cu răbdare, a 
punctelor de vedere, in scopul .ea- 
lizării unor soluții care să întru
nească adeziunea generală.

Țările socialiste europene au pre
zentat in repetate rinduri propu
neri fundamentate care reprezintă 
un program concret de acțiuni.

Statele semnatare ale Declarației 
consideră că măsurile de întărire 
a securității In Europa pot și tre
buie să șe realizeze, înainte de 
toate, în următoarele direcții prin
cipale :

1. Statele reprezentate la Con
sfătuire cheamă toate statele euro
pene să dezvolte relații de bună 
vecinătate pe baza principiilor in
dependenței și suveranității națio
nale, egalității in drepturi, neames
tecului in treburile interne și avan
tajului reciproc, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice intre state cu 
sisteme sociale diferite. Pornind de 
la aceasta ele se pronunță pentru 
intensificarea legăturilor economice 
șl comerciale, pentru sporirea con* 
tartelor și formelor de colaborare 
fn domeniul științei și tehnicii, al 
culturii șl artei, precum și in alte 
domenii care prezintă noi posibi
lități de cooperare Intre țările eu
ropene.

Nu există domeniu de colaborare 
pașnică în care statele europene nu

(Continuare in pag. 3-a)
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W putea să găsească poolbtiități 
pentru noi pași reciproc avantajoși.

Dezvoltarea colaborării general 
europene face necesar ca toate sta
tele s* renunțe la orice fel de dis
criminări și presiuni, fie ele poli
tice sau economice, fată de alte țări, 
să colaboreze pe bază de egalitate 
șl să stabilească relații normale in
tre ele, inclusiv stabilirea de relații 
normale cu ambele state germane.

Statornicirea și dezvoltarea rela
țiilor de bună vecinătate dintre sta
tele europene cu orinduiri sociale 
diferite pot face mai active legătu
rile lor economice si culturale și 
prin aceasta să sporească capacita
tea statelor europene de a aduce o 
contribuție eficace la cauza însănă
toșirii situației din Europa și a dez
voltării respectului și încrederii re
ciproce.

3. Țările socialiste s-au pronun
țat întotdeauna cu consecvență îm
potriva împărțirii lumii in blocuri 
sau alianțe militare și pentru înlă
turarea primejdiilor pe oare aceas
ta le implică pentru pacea și secu
ritatea generală.
* Ca răspuns la formarea grupării 
militare agresive N.A.T.O. șl la in
cluderea în cadrul ei a Germaniei 
occidentale, a fost încheiat Tratatul 
de prietenie, colaborare șl asistentă 
mutuală de la Varșovia, pact de
fensiv al unor state suverane și 
egale în drepturi, care constituie un 
instrument de apărare a securității 
țărilor participante la Tratat și a 
păcii în Europa.

Dar țările participante la Trata
tul de la Varșovia au considerat și 
consideră că existența impusă de 
forțele ImperiaHate agresive a blo
curilor militare șt a bazelor mili
tare pe teritoriul altor state repre
zintă o piedică în calea colaborării 
între state. Garanția reală a secu
rități și progresului fiecărei țări 
europene o constituie nu existența 
grupărilor militare, care nu cores
pund tendințelor contemporane să
nătoase ale vieții internaționale, ci 
stabilirea In Europa a unui sistem 
eficient de securitate, bazat pe re
lații de egalitate și respect reciproc 

Jintre toate statele continentului, pe 
eforturile unite ale tuturor națiu
nilor europene.

Țările semnatare ale prezentei 
Declarații consideră că este coaptă 
necesitatea de a se întreprinde mă
suri pentru slăbirea, în primul 
rînd, a încordării militare fu Eu
ropa. Calea radicală pentru aceasta 
ar fi desființarea concomitentă a 
alianțelor militare existente; situația 
actuală face posibilă aceasta. Guver
nele statelor noastre nu o dată au 
arătat că. în cazul încetării activi
tății alianței nord-atlantice. Tratatul 
de la Varșovia își pierde valabilita
tea și că locul lor trebuie să-l ocu
pe un sistem de securitate euro
peană. Astăzi ele reafirmă in mod 
solemn că sînt gata pentru lichi
darea concomitentă a alianțelor 
menționate.

Dacă însă statele participante >a 
Pactul Nord-Atlantic nu sînt încă 
gata să treacă la desființarea com
pletă a celor două grupări militare, 
statele semnatare ale prezentei De
clarații consideră rațional să se rea
lizeze încă de pe acum o înțelegere 
privind lichidarea organizațiilor mi
litare, attt a Pactului Nord-Atlantic, 
cît și a Tratatului de la Varșovia. 
In același timp, ele declară că atit 
timp cit va exista blocul Nord- 
Atlantic și cercurile agresive impe
rialiste vor atenta la pace in în
treaga lume, țările participante la 
Tratatul de la Varșovia, păstrlndu-și 
trează vigilența, sînt botărfte să-și 
întărească forța șl capacitatea lor de 
apărare.

Totodată, noi considerăm necesar 
ca toate statele membre ale Pactu
lui Nord-Atlantic și ale Tratatului 
de la Varșovia, precum șl țările 
care nu fac parte din nici o alian
ță militară să depună eforturi pe 
bază bilaterală sau multilaterală in 
Scopul promovării cauzei securității 
europene.

3. In prezent capătă o mare im-

ir Europa
portanță și astfel de măsuri parțiale 
îndreptate spre destinderea militară 
pe teritoriul european, cum ar 11:

— lichidarea bazelor militare 
străinei

— retragerea tuturor trupelor de 
pe teritoriile altor state, în limitele 
frontierelor lor naționale;

— reducerea în cadrul unor li
mite și termene puse de acord a e- 
fectivotor forțelor armate ale ambe
lor state germane;

— măsuri îndreptate spre înde
părtarea pericolului unui conflict 
nuclear : crearea de zone denuclea- 
rizate șt asumarea de către puterile 
ce posedă arma nucleară a obliga
ției de a nu folosi această armă îm
potriva statelor participante la ast
fel de zone și altele;

— încetarea zborurilor avioanelor 
străine cu bombe nucleare deasu
pra teritoriilor statelor europene și 
a intrării în porturile acestor state 
a unor nave submarine și de supra
față străine cu arme nucleare ia 
bord.

4. Avînd în vedere pericolul pe 
care-1 reprezintă pretențiile nu
cleare ale R.F.G. pentru pacea în 
Europa, statele trebuie să-și în
drepte eforturile spre excluderea 
posibilității ca R.F.G. să obțină 
accesul la arma nucleară, sub orice 
formă, direct sau indirect prin in
termediul unor grupări de state, la 
dreptul de a dispune exclusiv sau 
de a participa sub orice formă la 
dreptul d« a dispune de această 
armă. De felul cum va fi rezolvată 
această problemă depinde In mare 
măsură viitorul popoarelor euro
pene că și al altor popoare. In a- 
ceastă problemă nu pot ti admise 
măsuri parțiale.

5. Inviolabilitatea frontierelor con
stituie baza unei păci trăfofce în 
Europa, Interesele normalizării si
tuației din Europa cer ca toate sta
tele, situate atit în Europa cit șl 
în afara continentului european, să 
pornească în acțiunile lor de poli
tică externă de la recunoașterea 
frontierelor existente în realitate 
între statele europene, frontiere 
statornicite după cel mai pustiitor 
război din istoria omenirii, inclusiv 
a frontierei poloneze de pe Oder și 
Neisse șl a frontierelor dintre cele 
două state germarie.

9. Reglementarea pașnică a pro
blemei germane corespunde intere
selor păcii în Europa, Statele so
cialiste reprezentate la Consfătuire 
sînt gata să-și continue căutările 
pentru rezolvarea acestei probleme. 
Această rezolvare trebuie să țină 
seama de interesele securității tutu
ror țărilor Interesate, ale securității 
Europei in ansamblu.

O abordare constructivă a aces
tei probleme ca șl a celorlalte as
pecte ale securități; îu Europa este 
posibilă numai pornindu-se de la 
realități, și în primul rînd de la re
cunoașterea faptului existenței celor 
două state germane — Republicii 
Democrate Germane și Republicii Fe
derale Germane. In același timp, 
pentru o astfel de reglementare sînt 
necesare recunoașterea frontierelor 
existente și renunțarea de către 
ambele state germane la posedarea 
armei nucleare.

Participarea pe bază egală a celor 
două slate germane la opera de 
dezvoltare și întărire a relațiilor de 
colaborare inter-europeană in dife
rite domenii de activitate — poli
tică, economică, tebnico-științifică, 
culturală — va permite clasei mun
citoare, țărănimii. Intelectualității 
întregii populații să-șl aducă contri
buția, pe măsura posibilităților și ca
pacității lor creatoare, alături de ce
lelalte națiuni europene. Ia cauza 
progresului și păcii.

In ceea ce privește unificarea am
belor state germane, calea spre în
făptuirea acestui obiectiv trece 
prin destinderea încordării, apropie
rea treptată Intre cele două state 
germane suverane și înțelegerea 
dintre ele, prin acorduri privind 
dezarmarea în Germania și în Eu
ropa, pe baza principiului că, in 
condițiile realizării unificării Ger
maniei, un astfel de stat german uni
ficat va fi un stat cu adevărat iu

bitor de pace, democratic și nicio
dată nu va mai prezenta un pericol 
pentru vecinii săi și pentru pacea 
in Europa.

7. O mare însemnătate pozitivă ar 
avea-o convocarea unei conferințe 
general-europene pentru discutarea 
problemelor referitoare la asigura
rea securității în Europa și la sta
bilirea unei colaborări general-eu
ropene. înțelegerea la care s-ar 
ajunge la conferință ar putea fi 
exprimată, spre exemplu, sub forma 
unei declarații europene eu privire 
Ia colaborarea In Interesul menți
nerii și întăririi securității euro
pene. Intr-o asemenea declarație 
s-ar putea prevedea obligativitatea 
statelor semnatare de a se conduce 
în relațiile dintre ele după inte
resele păcii, de a rezolva probleme
le litigioase numai pe cale pașnică, 
de a avea consultări șl schimb de 
informații în probleme care prezintă 
interes reciproc, de a contribui Ia 
dezvoltarea pe toate căile a legătu
rilor economice, tehnico-științifice și 
culturale dintre ele. Declarația tre
buie să fie deschisă pentru adera
rea tuturor statelor interesate.

Convocarea conferinței în proble
ma securității șl colaborării euro
pene ar putea contribui la crearea 
în Europa a unui sistem de securi
tate colectivă și ar constitui on 
mare eveniment in istoria contem
porană a Europei. Țările noastre 
sînt gata să ia parte la o asemenea 
Conferință Ia orice dată convenabilă 
pentru celelalte state interesate, atit 
membre ale Blocului Nord-Atlantic 
cît și neutre. Țările europene neu
tre ar putea, de asemenea, să joace 
un rol pozitiv fn convocarea aces
tei conferințe.

Se înțelege că ordinea de zi și 
alte probleme referitoare la pregăti
rea unei astfel de întâlniri sau con 
ferințe ar urma să fie stabilite de 
comun acord de către toate statele 
participante, ținind seama de pro
punerile formulate de fiecare dintre 
ele.

Statele reprezentate la consfătuire 
sînt gata să folosească și alte me
tode accesibile pentru discutarea 
problemelor securității europene: 
tratative pe canale diplomatice, în
tâlniri ale miniștrilor de externe sau 
ale reprezentanților speciali, pe ba
ză bilaterală sau multilaterală, con
tacte la cel mai tnalt nivel, Ele 
consideră că cele expuse mai sus 
cuprind aspectele de bază cele mai 
importante, pentru asigurarea secu
rității europene. Ele sînt gata să 
dișcute și alte propuneri care au fost 
făcute sau pot fi formulate în sco
pul rezolvării acestei probleme de 
către oricare stat.

In ceea ce privește participant 
la o asemenea discuție, statele Tra
tatului de Ia Varșovia nu fac nici o 
excepțite. Este de competența fie
cărui stat să aleagă între participa
rea și neparticiparea la discutarea 
și rezolvarea problemelor euro
pene.

Desigur, popoarelor nu le este In
diferent ce curs politic va alege un 
stat sau altul: corespunzător inte
reselor popoarelor europene spre 
pace și șecurltate sau opus acestor 
interese.

Statele reprezentate la consfătuire 
sînt convinse că nici țărilor din alte 
continente nu le este egal în ce di
recție evoluează problemele euro
pene. Flacăra celor două războaie 
mondiale a izbucnit pe pămintul eu
ropean, dar ea a pirjolit aproape în
treaga planetă. Distrugeri și jertfe 
au cunoscut multe țări, inclusiv 
țări de pe continentele îndepărtate 
de Europa. De aceea, orice guvern 
preocupat de destinele păcii nu poa
te să nu salute fiecare pas care 
duce Ia destindere și Ia însănătoși, 
rea situației din Europa, să nu sus
țină asemenea eforturi,

Exprimindu-și interesul pentru în
tărirea securității europene, dorința 
de a participa la realizarea pașilor 
corespunzători îndreptați spre acest 
scop, țările noastre sînt convinse că 
este de datoria tuturor statelor eu
ropene să-și aducă contribuția la 
rezolvarea problemelor de importantă 
mondială a căror reglementare ar 

influenta Sără îndoială în mod favo
rabil și situația din Europa. Printre 
acestea se numără problemele asi
gurării neamestecului In treburile 
interne ale statelor, interzicerii fo
losirii tortei sau amenințării cu 
forța în relațiile internaționale, de
zarmării, interzicerii folosirii armei 
nucleare șl aite măsuri importante 
îndreptate spre înlăturarea perico
lului unui conflict nuclear, lichi
dării definitive a colonialismului in 
toate formele și manifestările Mie, 
lichidării bazelor militare străine de 
pe teritoriile altor state, dezvoltării 
colaborării economice internaționale 
pe bază de egalitate în drepturi. 
Din partea lor, statele reprezentate 
la constătuire vor lace și pe viitor 
tot ce depinde de ele pentru a con
tribui Ia rezolvarea cit mai rapidă a 
acestor probleme mondiale. Ele acor
dă o mare importantă întăririi Or
ganizației Națiunilor Unite pe baza 
respectării cu strictețe a Cartei, a 
asigurără universalității O.N.U., pu
nerii activității ei fn concordanță cu 
transformările care au avut loc în 
lume, și vor contribui prin toate 
mijloacele la creșterea eficacității 
organizației, in scopul menținerii 
păcii șj securității generale și al 
dezvoltării relațiilor de prietenie 
dintre popoare.

Statele semnatare ale prezentei 
Declarații sînt gata șă caute, îm
preună cu alto state, căi reciproc 
acceptabile pentru consolidarea pă
cii În Europa, Ele sînt hotărite să 
apere pe arena internațională pa
cea, colaborarea internațională dintre 
state, coeziunea tuturor forțelor iu
bitoare de libertate și progres, să 
lupte împotriva agresiunii impe
rialiste, împotriva politicii de dic
tat și violență, să sprijine cauza li
bertății, independenței naționale și 
progresului social,

Statele reprezentate la consfătuire 
se adresează tuturor guvernelor și 
națiunilor europene, tuturor forțelor 
păcii și progresului de pe conti
nentul nostru — fără deosebire de 
convingeri Ideologice, politice sau 
religioase — cu apelul de a-și uni 
forțele pentru ca Europa — unul din 
centrele cele mai importante ale ci
vilizației mondiale — să devină un 
continent al colaborării multilaterale 
și rodnice între națiuni egale în 
drepturi, un factor puternic de sta
bilitate, pace și înțelegere în în
treaga lume.

Grupul școlar minier Lupani
are vacaete noimii it maijlri imiriiioii

Sa pot angaja maiștri electromecanici și a- 
lecfrlclenl, care au ca studii școli tehnice de 
maiștri în specialitatea respectivi, sau școli e- 
chi valențe.

Informații suplimentare se pot obține la se
cretariatul școlii, silnic între orele 9—13.

ÎNTREPRINDEREA forestiera 
PETROȘANI

Vinde din stocuri supranormative următoarele materiale:

— tablă neagră peste 4 mm
— tablă cupru
— bronz în bloc
— felinare vînt
— burtiere cauciuc
— seceri
— gumerare protecție

prscum și diferite piese de schimb pentru fwicutar 
Wyoeem.

întrecerile finale ale campionatu
lui republican școlar la handbal a» 
continuat ieri la Petroșani prin dis
putarea unui număr de șase partide 
atu la fete cft șl la băieți. In ge
neral, meciurile au fost interesante» 
vădind preocuparea echipelor parti
cipante de a practica un handbal 
cît mai bun.

Despre jocul dintre echipele re
prezentative ale liceelor nr. 2 din 
Brașov si Mihal Viteazul din Bu
curești se poate spune că a fost 
cel mai important și mai frumos de 
la începerea întrecerilor finale. Cu 
un atac mai eficace și puternic, în
curajați de publicul spectator, ti
nerii hendbuiiști din Brașov au câș
tigat cu scorul de 15—10 (8—6). 
Celelalte partide disputate vineri 
s-au terminat cu următoarei» recul- 
tate:

FETE: Liceul Mihal Viteazul din 
București — Liceul nr. 2 din Pia
tra Neamț 8—7 (5—5)/ Liceul Unirea 
din Tg. Mureș — Liceul din Petro
șani 7—2 (6—2); Liceul nr. 4 din Ti
mișoara — Școala tehnică agricol# 
din Drăgășani 16—2 (8—1),

BĂIEȚI: Liceul Leurm dfo Ag
nita — Liceul din Sebeș 20—14 
(10—7); Liceul Epgdan Peirlcdșu 
Hașdeu din Buzău — Liceul nr. 1 
din Bacău 20—6 (11—3).

După trei zile de tfttiecwi, pe pri- 
mseie locuri în clasament se află 
echipa Liceului nr. 4 din Timișoara 
(fete) $i formația Liceului nr 2 din 
Brașov (băieți) care au totalizat fid- 
care cite șase puncte, fiind neîn
vinse piuă în prezent.

întrecerile continuă azi după ur
mătorul program :Diminaața, de la 
ora 8,30: Licwl Unirea din Tg. Mu
reș — Școala tehnică agricolă Dră-, 
gășani; Liceul din Piatra Neamț - 
Liceul din Petroșani (fete); LiceUl 
din Bacău — Liceul Mihal Vitea
zul din București (băieți). Bl i 
amiază, de la era 16: Liceul din 
Agnita — Liceul din Buzău,- Liceul 
din Brașov — Liceul din Sebeș (bă
ieți); Liceul din Timișoara — Liceul 
Mihai Viteazul din București

C. M.



STEAGUL ROȘ»

Plecarea delegațiilor participante 
la Consfătuirea Comitetului Politic 

Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia 

și la întîlnirea în problemele C.A.E.R.
Delegația R.S

(Utmare din pag. l-a)

lovace, și general de armată Bohu- 
mir I.omsky, ministrul apărării na
ționale a R. S. Cehoslovace.

Membrii delegației au fost .salu
tați, la plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, de tovarășii Nicolae Ceaușes- 
cu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Drăghici, Gheor- 
ghe Rădulescu, general de armată

Delegația R.P. Ungare
Vineri dimineața a părăsit Capi

tala delegația Republicii Populare 
Ungare.

Delegația a fost condusă de Jă- 
nos Kâdâr, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar. Din dele
gație au făcut parte Gyula Kâllai, 
președintele guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc-Țărănesc ungar, 
Antal Apro, vicepreședinte al Gu
vernului, general-colone! Lajos 
Czânege, ministrul apărării al R. P. 
Ungare, Janos Peter, ministrul a- 
facerilor externe, Imre Pardi, mem
bru al C.C. al P.M.S.U., șef de sec
ție la C.C. al P.M.S.U.

Delegația Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste

Delegația Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste a părăsit Capi
tala vineri la amiază.

Din delegație au făcut parte L. I. 
Brejnev, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, conducă
torul delegației, A. N. Kosîghin. 
președintele Consiliului de Miniș
tri, M.A. Leseciko, membru al C.C. 
al P.C.U.S., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, A. A. Gromiko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., mareșalul Uniunii Sovie
tice R. I. Malinovski, ministrul a- 
parării, K. V. Rusakov, prim-ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., M. I. Sladkovski, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.U.S.

Pe aeroportul Bănoasa, membrii 
delegației au fost salutați la ple
care de tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe Mau
rer, Paul Nioulescu-Mizil, Gheorghe 
Rădulescu, general de armată Leon

Delegația R
Vineri dimineața a părăsit Bucu- 

reștiul delegația Republicii Popu
lare Mongole, condusă de Jumja- 
aghiin Țedenbal, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, care a participat 
la întîlnirea în problemele Consi
liului de Ajutor Economic Reci
proc. Din delegație au făcut parte : 
Demcighiin Molonjamț, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.P.R.M., Damdinî Gombojav, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, Dejdiin Cimiddorj, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Țe- 
devsurengiin Davaadorj, prim-ad-

Delegația R<
. Vineri după-amiază, a părăsit Ca

pitala delegația Republicii Populare 
Bulgaria.

Din delegație au făcut parte To
dor divkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, conducătorul delega
ției, Stanko Todorov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miriiștri al R. P 
Bulgaria, general de armată Dobri 
Djurov, ministrul apărării al R.P. Bul
garia, Ivan Bașev, ministrul aface
rilor externe, al R. P. Bulgaria, Ivan 
Popov, adjunct al ministrului aface
rilor externe, general-colonel Ata-
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Cehoslovace
Leontin Sălajan, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Andrei 
Păcuraru și Vasile Vlad, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Nițescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Praga.

Au fost de față Cestmir Cisar, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București și membrii ambasadei, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost sa
lutați de tovarășii Nicolae Ceaușes- 
cu. Ion Gheorghe Maurer, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Rădulescu, 
Iosif Banc, general de Armată Leon
tin Sălajan, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Andrei 
Păcuraru și Vasile Vlad, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R.

Au fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare Ia Bu
curești, și membrii ambasadei, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la București.

tin Sălăjan, Mihai Dalea,' Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, Andrei Păcuraru și Vasile J/lad, 
șefi de secție la C.C. al P.C.R.. 
Teodor Marinescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Mos
cova

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul U.R^S.S. Ia București, 
membrii ambasadei Uniunii Sovie
tice, șefi’ ai misiunilor diplomatice 
acreditați in țara noastră.

In aceeași zi a părăsit Capitala 
mareșalul Uniunii Sovietice A. A. 
Greciko, comandant suprem al for
țelor armate unite ale statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșo
via.

Pe aeroportul Băneasa a fost sa
lutat de general de armată Leontin 
Sălăjan, ministrul forțelor armate 
ale Republicii Socialiste România, 
general locotenent Ion Gheorghe, 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate.

>P. Mongole
junct al președintelui Comitetului 
de colaborare economică de pe lin
gă Consiliul de Miniștri al R P. 
Mongole.

Pe aeroportul Băneasa, membrii 
delegației au fost salutați Ia ple
care de tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexandru 
Drăghici, Gheorghe Rădulescu, Mi
hai Dalea, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Andrei 
Păcuraru și Vasile Vlad. șefi de 
secție la C.C. al P.C.R.

Au fost de față Togoociin Ghen- 
den, ambasadorul R. P. Mongole la 
București, și membrii ambasadei, 
șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați în țara noastră.

P. Bulgaria
nas Semergiev, șeful Statului Ma
jor.

La plecaie, pe aeroportul Băneasa, 
memebrii delegației au fost salutați 
de tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer', Alexandru Bîr- 
lădeanu, Gheorghe Rădulescu, Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe. Andrei Păcuraru și Vasile 
Vlad, șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
loan Beldean, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Sofia.

Au fost dc față Gheorghe Bogda
nov, ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, care a făcut parte din 
delegație, și membrii ambasadei, Șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
în țara noastră. (Agerpres)

DE PESTE HOTARE
Ecoul puternic al Declarației adoptate 
de Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tratatul de la Varșovia

I
 Declarația cu privire la agresiunea S.U.A. în Vietnam,

adoptată la Consfătuirea de la București a statelor partici
pante la Tratatul de Ia Varșovia, continuă să aibă un larg 
ecou in presa internațională.

riferiiilor Hanoiului și Haifongului)Presa din țările reprezentate la 
Consfătuirea de la București a Co
mitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia a publicat vineri textul 
Declarației cu privire la agresiunea 
americană în Vietnam, adoptată la 
Consfătuire. Unele ziare și agenții 
de presă publică articole în care 
subliniază importanța deosebită a 
acestui document. Ziarul „Prav da" 
scrie sub semnătura trimisului său 
la București, A. Lukoveț, că de
clarația constituie o demonstrație 
a hotărârii țărilor socialiste de a 
acționa împotriva imperialismului, 
în numele libertății, progresului și 
fericirii popoarelor, avertizînd tot
odată „în modul cel mai hotărît 
guvernul S.U.A. în legătură cu răs
punderea pe care și-o asumă în fa
ța întregii omeniri prin extinderea 
agresiunii în Vietnam".

Relevînd că „solidaritatea revo
luționară de luptă a partidelor co
muniste și muncitorești și statelor 
socialiste frățești nu cunoaște de
părtările", ziarul „Izvestia" scrie 
sub semnătura lui N. Polianov că 
„din București a răsunat în toată 
lumea cuvîntul greu al Europei so
cialiste. Acest cuvînt trebuie să-l 
asculte vrînd-nevrînd și acei care 
bat clopotele marșurilor de război, 
uitînd să privească în calendarul 
veacului nostru".

Intr-un comentariu cu privire la 
Declarația consfătuirii de la Bucu
rești, agenția bulgară B.T.A. scrie: 
„Măi devreme sau-mal tîrziu, po
porul vietnamez va învinge. Acest 
lucru este în afară de orice în
doială. Dar cercurile militare din 
S.U.A. trebuie — și aceasta cit mai 
repede posibil — să tragă învăță
minte din istoria nu prea îndepăr
tată, să dea o apreciere rezonabilă 
raportului de forțe pe arena inter
națională, pentru a nu primi o lec
ție care ar fi deosebit de amară 
pentru ele". (Agerpres)

• PARIS
Corespondentul Agerpres, Geor

ges Dascal, transmite :
întreaga presă franceză publică 

extrase din Declarație însoțite de 
comentarii. „Le Figaro" apreciază 
că Declarația de la București pare 
să aibă cu totul altă dimensiune 
decît o simplă condamnare a agre
siunii americane. Ziarul consideră 
că acest caracter este dat de fap
tul că ea intervine într-o fază nouă 
a războiului din Vietnam (bombar
darea de către aviația S.U.A. a pe-

Inundafii
în Nicaragua

MANAGUA 8 (Agerpres). — Pu
ternice inundații s-au abătut asupra 
regiunilor de nord-est din Nicara
gua ca urmare a revărsărilor rîului 
Prinzapolca. Potrivit primelor date 
soșite din Managua, peste 4 000 de 
persoane au rămas fără adăpost, su
prafețe întinse cu culturi agricole 
au fost devastate și numeroase mi
ne âu fost inundate.

Un milion de muncitori italieni In grevă
ROMA 8 (Agerpres) — Mișcarea

revendicativă din Italia ia amploa
re. Peste un milion de muncitori 
italieni se află în grevă, în spriji
nul revendicărilor lor cu privire ia 
majorarea salariilor, la reînnoirea 
contractelor de muncă și respecta
rea drepturilor sindicatelor. Greva 
muncitorilor constructori continuă 
de trei Zile. De asemenea, mun
citorii de la șantierele de construc
ții navale din orașul Triest au de

și totodată are „caracterul de aver
tisment solemn pe care semnatarii 
ei au ținut să i-1 dea". Ziarul 
„L'Aurore" referindu-se la ajutorul 
multilateral pe care statele partici
pante la consfătuire îl acordă și 
îl vor acorda poporului vietnamez, 
scrie că „este stringentă necesita
tea căutării unei soluții rezonabile 
a acestui conflict inutil". Arătând 
că noua etapă a escaladării S.U.A. 
în Vietnam a provocat o serioasă 
încordare, ziarul „Combat" este de 
părere că „situația nu este însă 
ireversibilă", de aceea consideră 
oportune acțiunile întreprinse în 
vederea restabilirii păcii în Viet
nam. „L’Humanită" apreciază că 
Declarația semnată la București „are 
valoarea unui avertisment care, în 
împrejurările actuale, comportă un 
caracter de o gravitate deosebită", 
iar faptul că semnatarii ei atrag a- 
tenția că sînt gata să trimită nu 
numai specialiști, dar și comba
tanți voluntari, dacă Republica De
mocrată Vietnam o va cere, „redă 
întreaga semnificație a ei în mo
mentul în care Statele Unite au X
început să treacă într-o nouă etapă 
a escaladării".

• ROMA
Corespondentul Agerpres, I. Măr- 

gineanu, transmite :
Presa italiană de vineri consacră 

spații ample Declarației. Sub. titlul

Rusk sfidează
opinia publică
TOKIO 8 (Agerpres). — Potrivit 

'relatărilor presei din Tokio, la re
centa sesiune de la Kyoto a Comi
tetului mixt japono-american pentru 
afacerile economice și comerciale, 
secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a afirmat, între altele, că 
Statele Unite sînt hotărîte să con
tinue războiul din Vietnam, chiar

Guvernul Irakului «le gala să retunuasră oliiial 
dreDlurilE naționale ale kurzilor

BAGDAD 8 (Agerpres). — Cores
pondenții de presă transmit din Bag
dad că reprezentanții mișcării kurde 
și cei ai guvernului elaborează in 
prezent un program menit să pună 
capăt războiului fratricid.

Primul ministru al Irakului, Baz- 
zaz, a arătat într-o declarație, că 
guvernul este gata să recunoască 
oficial drepturile naționale al kurzi
lor, fapt ce se va reflecta în con
stituția provizorie în curs de elabo
rare, precum și în viitoarea consti
tuție permanentă. Potrivit progra 
inului guvernamental direcția admi
nistrativă va fi descentralizată iar 
în provinciile kurde funcționarii vor 
fi recrutați din rîndul cetățenilor 
de origine kurdă. Kurzii vor primi 
dreptul la reprezentare în viitorul 

clarat vineri grevă, revendicînd îm 
bunătățirea condițiilor lor de viață

La Roma, Siena, Triest și în, nu
meroase alte localități din Italia 
au fost organizate, la inițiativa 
Confederației Generale a Muncii, 
demonstrații și mitinguri, la care 
au participat mii de muncitori și 
țărani italieni. Ca urmare a inter
venție poliției, numeroși demon 
stranți au fost răniți. 

„Recheamă la realitate", ziarul 
„L’Unita" — sub semnătura lui 
Mario Aâlcata, membru al Biroului 
Politic și al Direcției P.C.I., arată 
că Declarația „înscrie un element 
nou de mare importanță în ultimele 
și dramaticele evoluții ale situa
ției internaționale... Statele Unite 
și aliații lor se găsesc astfel în 
fața unui fapt nou, care trebuie să 
conducă la reflectare. Ele sînt che
mate în modul cel mai solemn să 
ia cunoștință de faptul că rezisten
ța Vietnamului, pe care ei vor s-o 
înăbușe prin bombardamente me
reu mai numeroase, extinse și ma
sive, va fi alimentată într-o mă
sură și mai mare de un flux neîn
trerupt și crescând de ajutor mili
tar și dacă va fi necesar, chiar de 
voluntari. Avertismentul dat agre
sorilor imperialiști, chemarea adre
sată tuturor de a vedea realitățile, 
nu poate fi mai gravă și mai so
lemnă. In documentul de la Bucu
rești se spune cu extremă clarita
te că Statele Unite nu s-au aflat 
niciodată ca în prezent în fața prî^ 
blemei de &-și asuma responsabi
litatea pentru faptul că împinge si
tuația internațională spre deznodă- r 
mântui fatal și consecințe incalcu
labile".

Ziarul „II Messaggero", comen- 
tînd Declarația cu privire la agre
siunea S.U.A. în Vietnam, repro
duce părți din aceasta, îndeosebi 
cele privind apelul adresat guver
nelor din întreaga lume de a face 
tot ce depinde de ele pentru a pu
ne capăt agresiunii americane.

Comentarii consacrate Declarației 
mai înserează „II Tempo", „II Giox- 
no" și alte ziare italiene.

mondială
dacă întreaga opinie publică mon
dială se împotrivește acestui lucru. 
In legătură cu aceasta, Partidul So
cialist din Japonia a dat publici
tății un comunicat în care califîdh 
această declarație drept o ofensă Ia 
adresa poporului japonez și la a- 
dresa oamenilor iubitori de pace, 
din întreaga lume.

parlament și în guvern, proporțional 
cu numărul lor. Limba kurdă va fi 
oficială în provinciile de nord și 
vor fi editate publicații în această 
limbă.

Ziarul irakian „Al-Biliad“ anunță 
că guvernul a început trimiterea 
spre raioanele locuite de kurzi a 
unor cantități de orez, zahăr, ceai 
și alte mărfuri de larg consum. A- 
ceasta este o primă măsură în ca
drul planului de dezvoltare și îm
bunătățire a situației din regiuni 
locuite de kurzi, subliniază ziarul 
amintit.

SENTINȚA MERITATA
BERLIN 8 (Agerpres). — Oficiul 

de presă de pe lingă Procuratura 
generală a Republicii Democrate 
Germane a comunicat că în confor
mitate cu sentința pronunțată la 
25 martie a. c. de Tribunalul Su
prem al R.D.G., Horst Fischer, fos
tul medic ai lagărului de concen
trare de la Auschwitz, a fost exe
cutat. pentru crime împotriva uma
nității. Fischer a fost găsit vinovat 
că a selecționat 70 000 de deținuți, 
inclusiv femei și copii, pentru a fi 
exterminați în camerele de gazare 
între noiembrie 1942 și ianuarie 
1945. El a fost descoperit și arestat 
anul trecut, în orașul Frankfurt pe
Oder.
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